
 التدريب الميداني

 2014الدواء لسنة  وتكنولوجياائحة البكالوريوس في العلوم الصيدلية أولاً: بالنسبة لل

 يجري التدريب في كلية الصيدلة على ثلاثة مراحل:

 التدريب العملي في الصيدليات بعد النجاح في الفرقة الثانية 1

 التدريب العملي في المصانع بعد النجاح في الفرقة الثالثة 2

 التدريب في المستشفيات بعد النجاح في الفرقة الرابعة 3

  ملتقييايجري التدريب الميداني تحت إشراف السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحيث يتم 

عن طريق عضو هيئة التدريس ومدير المؤسسة التدريبية حيث تقوم الكلية بتعين مشرف أكاديمي 

مساعدة الطالب لكتابة تقريره بصورة علمية سليمة والمتابعة الدائمة  للطلبة المتدربين وتكون مهمته

 بملف كامل عن الطالب يتضمن مستندات عن حضوره وانصرافه وتقييمه. والاحتفاظللطالب 

  كما ان الطلبة أيضاً يقوموا بعمل تقييم لجهة التدريب لتحديد مدى فاعليته ومدى استفادة الطلبة من

 فادي المشكلات لاحقاً.البرنامج التدريبي وت

  ضيه التدريب الميداني بصورة مر  اجتيازبعدم اعتماد نتيجة البكالوريوس للطالب إلا بعد  الكليةتلتزم

 وفقاً للائحة الكلية.

  استطلاع آراء جهات التدريب عن متطلبات سوق العمل مما يجعل الكلية قادرة على تطوير مناهجها

 المتطلبات. هذهبشكل دائم ليناسب 

 الميدانيطريقة تقييم التدريب 

 درجة توزع كالآتي:  60درجة والصغرى  100يتم تقييم التدريب بحيث تكون الدرجة النهائية الكبرى 

  40  ًعلى كفاءة دفتر التدوين الخاص بالطالب والمعتمد أسبوعياً من عضو  درجة تعطى للطالب بناء

 بهيئة التدريس المعين من الكلية للإشراف على التدري

 20 لتقييم الطالب وتختص بها جهة التدريب درجة 

  40  درجة للعرض التقديمي الذي يقدمه الطالب خلال الفصل الدراسي في ما تم اكتسابه من مهارات

 داخل جهة التدريب 

  



 

 2019دي لسنة  الصيدلة فارمبكالوريوس  ثانياً: بالنسبة للائحة

 يجري التدريب في كلية الصيدلة على مرحلتين:

ساعة فعلية في الصيدليات الأهلية  100الطالب أن يكمل  ىالأولي: علالتدريب الميداني  أ

إشراف عضو  تحتوالحكومية أو صيدليات المستشفيات التي يقرها مجلس الكلية وذلك 

هيئة تدريس ويتم التدريب خلال الإجازة الصيفية لسنوات الدراسة بعد نهاية المستوى الثالث 

 الامتياز وقبل البدء في سنة

التدريب الميداني المتقدم )سنة الامتياز(: على الطالب أن يكمل سنة الامتياز )سنة أكاديمية  ب

في شركات ومصانع الأدوية البشرية  الدراسية بالتدريبأشهر( بعد الانتهاء من السنوات  9 –

لات مومصانع المستلزمات والأجهزة الطبية ومستحضرات التجميل والمك شركات -والبيطرية 

مراكز البحوث الصيدلية والطبية والإتاحة الحيوية والدراسات السريرية  –الغذائية والأعشاب 

إلى المستشفيات والصيدليات الخاصة والحكومية. ويمكن لمن يرغب في  ةبالإضاف الخ...... 

التخصص في المجال الأكاديمي )التدريس والبحث( قضاء فترة تدريبية في كليات الصيدلة 

ويجب أن يشمل برنامج التدريب دورة تدريبية واحدة من دورات التدريب  البحوث. راكزأو م

 الإكلينيكي.

 

 


